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LAMPIRAN 

 

I. KUESIONER PEMILIK DAN PESAING 

1.1. Kuesioner Pemilik dan Manager Mekar Arum 

Nama Responden : Lianawati 

Jabatan  : Pemilik 

Alamat Usaha  : Jl. Tirtoyoso 4 No. 3 Semarang 

Nama Usaha  : Mekar Arum 

Pertanyaan 

Dilihat dari faktor internal perusahaan : 

STRENGTH (Kekuatan) 

1. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kekuatan dari 

perusahaan Anda? 

Konsumen dilayani dengan baik, harganya terjangkau, sudah ada langganan / 

konsumen setia yang cukup banyak, tanpa baan pengawet yang berlebihan. 

2. Strategi – strategi apa saja yang menjadi kekuatan bagi perusahaan ini 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan guna meningkatkan 

produktifitas dan terjaminnya pencapaian tujuan perusahaan? 

Mengelola perusahaan dengan lebih teratur (tiap bagian dikoordinir dengan baik 

dan teratur, pegawai diberi pengertian mengenai tugas mereka dengan jelas, harga 

produk distabilkan jadi tidak mudah naik tanpa alasan, konsumen setia selalu 

diprioritaskan. 

3. Bagaimana sistem pemasaran produk dalam perusahaan ini sehingga dapat 

menjadi indikator kekuatan dalam perusahaan? 
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Sistem pemasaran seperti biasa saja (belum telalu dipikirkan) 

WEAKNESS (Kelemahan) 

4. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kelemahan dari 

perusahaan Anda? 

Perlu promosi / iklan, pegawai yang sering keluar – masuk dan kurang tanggap. 

5. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kelemahan – kelemahan pada 

perusahaan Anda seperti yang disebutkan di atas? 

Membuat iklan / brosur dan memperluas usaha pemasarn ke tempat lain, mencari 

pegawai yang baik / pasang iklan di koran. 

 

Dilihat dari faktor eksternal perusahaan : 

OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Menurut Anda, apa dan bagaimanakah kesempatan / peluang yang dapat 

diperoleh perusahaan anda dalam usaha mencapai keunggulan dalam 

persaingan? 

Perluas usaha, pelanggan baru, supplier yang lebih baik dan bertanggungjawab. 

2. Apakah Bapak / Ibu melihat peluang perluasan usaha menjadi salah satu 

misi perusahaan?  

Tentu saja. 

 

THREAT (Ancaman / Tantangan) 

3. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi ancaman / tantangan 

bagi perusahaan Anda? 
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Saingan semakin banyak, harga bersaing antara merk lain, pegawai diambil 

pesaing. 

4. Menurut Bapak / Ibu, sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari 

perusahaan – perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama dengan 

perusahaan Anda? Apakah hal tersebut menjadi sebuah ancaman / 

tantangan bagi perusahaan Anda? 

Berpengaruh karena keadaan pasar berubah – ubah. Ya, pesaing / merk lain 

dengan produk yang hampir sama / bahkan sama (sering dicontoh dan dibanding – 

bandingkan. 

 

Nama Responden : Lisa Kusuma Adi 

Jabatan  : Manager 

Alamat Usaha  : Jl. Tirtoyoso 4 No. 3 Semarang 

Nama Usaha  : Mekar Arum 

Pertanyaan 

Dilihat dari faktor internal perusahaan : 

STRENGTH (Kekuatan) 

1. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kekuatan dari 

perusahaan Anda? 

Produk variatif, harga sesuai, kualitas terjamin, konsumen tetapnya banyak. 

2. Strategi – strategi apa saja yang menjadi kekuatan bagi perusahaan ini 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan guna meningkatkan 

produktifitas dan terjaminnya pencapaian tujuan perusahaan? 
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Memilih supplier yang baik yang bisa diajak kerjasama dengan baik, memasarkan 

ke wilayah baru, pegawai diperbanyak. 

3. Bagaimana sistem pemasaran produk dalam perusahaan ini sehingga dapat 

menjadi indikator kekuatan dalam perusahaan? 

Belum ada / masih seperti biasa. 

WEAKNESS (Kelemahan) 

4. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kelemahan dari 

perusahaan Anda? 

Promosinya kurang, pegawai keluar masuk, peralatan usaha perlu diperbarui, 

perlu produk baru. 

5. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kelemahan – kelemahan pada 

perusahaan Anda seperti yang disebutkan di atas? 

Memperbanyak promosi dengan pasang iklan, pilih pegawai selektif, mengganti 

peralatan usaha yang perlu, menciptakan dan memperkenalkan produk baru pada 

pasar. 

 

Dilihat dari faktor eksternal perusahaan : 

OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Menurut Anda, apa dan bagaimanakah kesempatan / peluang yang dapat 

diperoleh perusahaan anda dalam usaha mencapai keunggulan dalam 

persaingan? 

Pelanggan baru, perluasan usaha, peralatan usaha diperbarui. 

2. Apakah Bapak / Ibu melihat peluang perluasan usaha menjadi salah satu 

misi perusahaan?  
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Ya, tentu. 

THREAT (Ancaman / Tantangan) 

3. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi ancaman / tantangan 

bagi perusahaan Anda? 

Pesaingnya banyak (semakin ketat dan kotor cara persaingannya), langganan tetap 

merk saingan, harga saling lomba, pegawai diambil oleh merk pesaing. 

4. Menurut Bapak / Ibu, sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari 

perusahaan – perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama dengan 

perusahaan Anda? Apakah hal tersebut menjadi sebuah ancaman / 

tantangan bagi perusahaan Anda? 

Pengaruh sekali karena konsumennya bisa pindah dan membandingkan dengan 

merk pesaing. Ya, sangat pengaruh tapi Mekar Arum dapat mengatasinya kaena 

konsumen sudah percaya. 

 

1.2. Kuesioner Pesaing 

Nama Usaha  : Dadi 

Alamat Usaha  : Jl. Hiri No. 4, Semarang 

Pertanyaan 

Dilihat dari faktor internal perusahaan : 

STRENGTH (Kekuatan) 

1. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kekuatan dari 

perusahaan Anda? 

Banyak konsumen / bakul, rasa enak, harga bersaing, macamnya banyak. 
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2. Strategi – strategi apa saja yang menjadi kekuatan bagi perusahaan ini 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan guna meningkatkan 

produktifitas dan terjaminnya pencapaian tujuan perusahaan? 

Promosi ke bakul – bakul pasar, peminimalan biaya. 

3. Bagaimana sistem pemasaran produk dalam perusahaan ini sehingga dapat 

menjadi indikator kekuatan dalam perusahaan? 

Dari bakul ke bakul. 

WEAKNESS (Kelemahan) 

4. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kelemahan dari 

perusahaan Anda? 

Keluar masuk karyawan. 

5. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kelemahan – kelemahan pada 

perusahaan Anda seperti yang disebutkan di atas? 

Mencari karyawan yang baik. 

 

Dilihat dari faktor eksternal perusahaan : 

OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Menurut Anda, apa dan bagaimanakah kesempatan / peluang yang dapat 

diperoleh perusahaan anda dalam usaha mencapai keunggulan dalam 

persaingan? 

Pelanggan baru, menjual produk hingga ke luar Semarang. 

2. Apakah Bapak / Ibu melihat peluang perluasan usaha menjadi salah satu 

misi perusahaan?  

Ya. 
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THREAT (Ancaman / Tantangan) 

3. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi ancaman / tantangan 

bagi perusahaan Anda? 

Banyak pesaing. 

4. Menurut Bapak / Ibu, sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari 

perusahaan – perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama dengan 

perusahaan Anda? Apakah hal tersebut menjadi sebuah ancaman / 

tantangan bagi perusahaan Anda? 

Sangat pengaruh karena pasar kadang sepi kadang ramai. Ya, menjadi ancaman. 

 

Nama Usaha  : Salsa 

Alamat Usaha  : Jl. Ngesrep Timur 5 No. 5, Semarang 

Pertanyaan 

Dilihat dari faktor internal perusahaan : 

STRENGTH (Kekuatan) 

1. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kekuatan dari 

perusahaan Anda? 

Bakul dan langganan banyak, enak rasa rotinya, harga cocok sama masyarakat, 

pilihan produk banyak. 

2. Strategi – strategi apa saja yang menjadi kekuatan bagi perusahaan ini 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan guna meningkatkan 

produktifitas dan terjaminnya pencapaian tujuan perusahaan? 

Kualitas produk dimaksimalkan. 
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3. Bagaimana sistem pemasaran produk dalam perusahaan ini sehingga dapat 

menjadi indikator kekuatan dalam perusahaan? 

Penawaran ke bakul pasar, promosi dari langganan. 

WEAKNESS (Kelemahan) 

4. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kelemahan dari 

perusahaan Anda? 

Saingan banyak. 

5. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kelemahan – kelemahan pada 

perusahaan Anda seperti yang disebutkan di atas? 

Menjaga mutu. 

 

Dilihat dari faktor eksternal perusahaan : 

OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Menurut Anda, apa dan bagaimanakah kesempatan / peluang yang dapat 

diperoleh perusahaan anda dalam usaha mencapai keunggulan dalam 

persaingan? 

Langganan baru. 

2. Apakah Bapak / Ibu melihat peluang perluasan usaha menjadi salah satu 

misi perusahaan?  

Ya. 

THREAT (Ancaman / Tantangan) 

3. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi ancaman / tantangan 

bagi perusahaan Anda? 
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Takut disaingi, produk yang dijual sama dengan merk pesaing, langganan / bakul 

lari. 

4. Menurut Bapak / Ibu, sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari 

perusahaan – perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama dengan 

perusahaan Anda? Apakah hal tersebut menjadi sebuah ancaman / 

tantangan bagi perusahaan Anda? 

Ya, sangat berpengaruh karena situasi penjualan di pasar berubah – ubah. Ya. 

 

Nama Usaha  : Kencana 

Alamat Usaha  : Jl. Kenconowungu Tengah 1 No. 35, Semarang 

Pertanyaan 

Dilihat dari faktor internal perusahaan : 

STRENGTH (Kekuatan) 

1. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kekuatan dari 

perusahaan Anda? 

Rasa enak, harga murah, banyak bakul / distributor, kemasan rapi dan bagus. 

2. Strategi – strategi apa saja yang menjadi kekuatan bagi perusahaan ini 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan guna meningkatkan 

produktifitas dan terjaminnya pencapaian tujuan perusahaan? 

Pemilihan bahan baku yang baik, promosi ke pasar, harga stabil. 

3. Bagaimana sistem pemasaran produk dalam perusahaan ini sehingga dapat 

menjadi indikator kekuatan dalam perusahaan? 

Mulut ke mulut 

WEAKNESS (Kelemahan) 



81 
 

 

4. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi kelemahan dari 

perusahaan Anda? 

Banyak saingan. 

5. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kelemahan – kelemahan pada 

perusahaan Anda seperti yang disebutkan di atas? 

Menjaga kualitas produk, menciptakan ciri khas. 

 

Dilihat dari faktor eksternal perusahaan : 

OPPORTUNITY (Peluang) 

1. Menurut Anda, apa dan bagaimanakah kesempatan / peluang yang dapat 

diperoleh perusahaan anda dalam usaha mencapai keunggulan dalam 

persaingan? 

Pelanggan baru. 

2. Apakah Bapak / Ibu melihat peluang perluasan usaha menjadi salah satu 

misi perusahaan?  

Ya. 

THREAT (Ancaman / Tantangan) 

3. Menurut pendapat Bapak / Ibu, apa saja yang menjadi ancaman / tantangan 

bagi perusahaan Anda? 

Banyak pesaing. 

4. Menurut Bapak / Ibu, sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari 

perusahaan – perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama dengan 

perusahaan Anda? Apakah hal tersebut menjadi sebuah ancaman / 

tantangan bagi perusahaan Anda? 
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Ya, berpengaruh. Ya, menjadi ancaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KUESIONER KONSUMEN 

2.1. Lembar Kuesioner 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“ANALISIS STRATEGI PERSAINGAN BISNIS PADA  PERUSAHAAN 

ROTI MEKAR ARUM DENGAN PENDEKATAN SWOT”. Oleh karena itu 
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di sela – sela  kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya mohon ketersediaan 

anda untuk mengisi kuesioner ini. Semua informasi akan digunakan untuk 

melakukan penelitian dan hasil yang akan dilaporkan dijamin kerahasiaannya 

sesuai dengan kode etik penelitian. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : L / P 

Pekerjaan   : 

Frekuensi membeli : 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan STS TS S SS 
1 Variasi produk yang ditawarkan oleh Mekar Arum beragam 

sehingga Anda memiliki banyak pilihan untuk membeli produk – 
produk dari Mekar Arum 

    

2 Harga produk yang ditawarkan Mekar Arum terjangkau bagi 
semua kalangan 

    

3 Kualitas produk Mekar Arum dijaga dengan baik, dalam hal ini 
tanpa menggunakan bahan pengawet di setiap produknya 

    

4 Mekar Arum melayani Anda sebagai konsumennya dengan baik     
5 Promosi yang dilakukan Mekar Arum masih kurang / tidak     
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maksimal bagi Anda 
6 Mekar Arum kurang berani dalam melakukan inovasi pada produk 

– produknya, tidak ada produk baru yang ditawarkan bagi Anda 
    

7 Mekar Arum berpotensi dalam mendapatkan banyak konsumen 
baru 

    

8 Mekar Arum dapat memperluas usahanya ke berbagai kota di 
sekitar Semarang 

    

STS = Sangat Tidak Setuju ; TS = Tidak Setuju ; S = Setuju ; SS = Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. HASIL KUESIONER KONSUMEN MEKAR ARUM 

No Pernyataan STS TS S SS 
1 Variasi produk yang ditawarkan oleh Mekar Arum beragam 

sehingga Anda memiliki banyak pilihan untuk membeli produk – 
produk dari Mekar Arum 

0 2 3 5 

2 Harga produk yang ditawarkan Mekar Arum terjangkau bagi 
semua kalangan 

0 0 6 4 

3 Kualitas produk Mekar Arum dijaga dengan baik, dalam hal ini 
tanpa menggunakan bahan pengawet di setiap produknya 

0 0 3 7 
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4 Mekar Arum melayani Anda sebagai konsumennya dengan baik 0 0 7 3 
5 Promosi yang dilakukan Mekar Arum masih kurang / tidak 

maksimal bagi Anda 
1 2 3 4 

6 Mekar Arum kurang berani dalam melakukan inovasi pada produk 
– produknya, tidak ada produk baru yang ditawarkan bagi Anda 

2 2 3 3 

7 Mekar Arum berpotensi dalam mendapatkan banyak konsumen 
baru 

0 0 7 3 

8 Mekar Arum dapat memperluas usahanya ke berbagai kota di 
sekitar Semarang 

0 0 6 4 

Total 3 6 38 33 
(x bobot skor per kategori) 3 12 114 132 
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III. KUESIONER IFAS DAN EFAS  

3.1. Lembar Kuesioner 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“ANALISIS STRATEGI PERSAINGAN BISNIS PADA  PERUSAHAAN 

ROTI MEKAR ARUM DENGAN PENDEKATAN SWOT”. Oleh karena itu 

di sela – sela  kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya mohon ketersediaan 

anda untuk mengisi kuesioner ini. Semua informasi akan digunakan untuk 

melakukan penelitian dan hasil yang akan dilaporkan dijamin kerahasiaannya 

sesuai dengan kode etik penelitian. Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 

 

Petunjuk pengisian : 

‐ Kriteria bobot 

Penentuan bobot berdasarkan pada seberapa besar persentase pengaruh suatu 

variabel terhadap kesuksesan perusahaan. 

Masing-masing faktor diberi bobot dengan skala : 

Mulai dari 0,0( tidak penting)  sampai 1,0 ( sangat penting) 

Total dari semua bobot tidak boleh lebih dari 1,0. 
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‐ Kriteria rating 

Penentuan rating Kekuatan (strength) dan Kelemahan (Weakness) 

mengidentifikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kekuatan/kelemahan 

utama/minor. Masing-masing faktor diberi rating dengan skala mulai dari : 

1 = kelemahan utama  

2 = kelemahan minor  

3 = kekuatan minor  

4 = kekuatan utama  

Penentuan rating Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) berdasarkan pada 

respon strategi perusahaan terhadap variabel yang ada. Masing-masing faktor 

diberi rating dengan skala mulai dari  :  

1= respon perusahaan jelek (perusahaan tidak merespon terhadap variabel yang 

ada) 

2 = respon perusahaan rata-rata (perusahaan mulai memperhatikan dan merespon 

terhadap variabel yang ada) 

3 = respon perusahaan di atas rata-rata (perusahaan memperhatikan dan merespon 

dengan baik variabel yang ada) 

4 = respon perusahaan superior (perusahaan benar-benar memperhatikan dan 

merespon variabel yang ada, dan menjadikannya prioritas) 
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Tabel Faktor – Faktor Strategi Internal (IFAS) 

KEKUATAN (STRENGTH) Bobot Rating Nilai 
Tertimbang

6. Variasi produk     

7. Harga yang terjangkau    

8. Kualitas produk yang terjamin    
9. Pelayanan terhadap konsumen yang 

baik    

10. Memiliki banyak konsumen yang 
loyal    

KELEMAHAN (WEAKNESS)    

6. Promosi yang kurang    

7. Turnaround tenaga kerja    
8. Tenaga kerja yang dipakai kurang 

relevan    

9. Peralatan usaha yang kurang 
mendukung    

10. Kurang berani berinovasi produk    

TOTAL 1,00   

 

Tabel Faktor – Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

PELUANG (OPPORTUNITY) Bobot Rating Nilai 
Tertimbang 

5. Konsumen baru yang bisa didapatkan    
6. Regenerasi peralatan produksi    
7. Pemilihan supplier yang berkualitas    

8. Perluasan usaha    

ANCAMAN (THREATS)    

5. Banyaknya jumlah pesaing    
6. Loyalitas konsumen terhadap merk 

roti tertentu di pasaran    

7. Persaingan harga yang ketat antar 
pesaing    

8. Monopoli tenaga kerja    

TOTAL 1,00   
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3.2. HASIL KUESIONER IFAS EFAS PEMILIK DAN MANAGER 

MEKAR ARUM 

3.2.1. Pemilik Mekar Arum 

Tabel Faktor – Faktor Strategi Internal (IFAS) 

KEKUATAN (STRENGTH) Bobot Rating Nilai 
Tertimbang

1. Variasi produk  0,08 3 0,24 

2. Harga yang terjangkau 0,2 4 0,8 

3. Kualitas produk yang terjamin 0,09 3 0,27 
4. Pelayanan terhadap konsumen yang 

baik 0,1 4 0,4 

5. Memiliki banyak konsumen yang loyal 0,15 4 0,6 

KELEMAHAN (WEAKNESS)    

11. Promosi yang kurang 0,08 2 0,16 

12. Turnaround tenaga kerja 0,1 1 0,1 
13. Tenaga kerja yang dipakai kurang 

relevan 0,09 1 0,09 

14. Peralatan usaha yang kurang 
mendukung 0,05 2 0,1 

15. Kurang berani berinovasi produk 0,06 2 0,12 

TOTAL 1,00  2,88 

Tabel Faktor – Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

PELUANG (OPPORTUNITY) Bobot Rating Nilai 
Tertimbang 

1. Konsumen baru yang bisa didapatkan 0,19 3 0,57 
2. Regenerasi peralatan produksi 0,08 2 0,16 
3. Pemilihan supplier yang berkualitas 0,09 2 0,18 

4. Perluasan usaha 0,35 4 1,4 

ANCAMAN (THREATS)    

5. Banyaknya jumlah pesaing 0,15 4 0,6 
6. Loyalitas konsumen terhadap merk roti 

tertentu di pasaran 0,06 2 0,12 

7. Persaingan harga yang ketat antar 0,03 1 0,3 
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3.2.2. Manager Mekar Arum 

Tabel Faktor – Faktor Strategi Internal (IFAS) 

KEKUATAN (STRENGTH) Bobot Rating Nilai 
Tertimbang

1. Variasi produk  0,09 4 0,36 

2. Harga yang terjangkau 0,17 4 0,68 

3. Kualitas produk yang terjamin 0,09 3 0,27 
4. Pelayanan terhadap konsumen yang 

baik 0,07 3 0,21 

5. Memiliki banyak konsumen yang loyal 0,2 3 0,6 

KELEMAHAN (WEAKNESS)    

6. Promosi yang kurang 0,11 1 0,11 

7. Turnaround tenaga kerja 0,09 1 0,09 
8. Tenaga kerja yang dipakai kurang 

relevan 0,1 1 0,1 

9. Peralatan usaha yang kurang 
mendukung 0,05 1 0,05 

10. Kurang berani berinovasi produk 0,03 2 0,06 

TOTAL 1,00  2,53 

 

 

 

 

 

 

 

pesaing 

8. Monopoli tenaga kerja 0,05 2 0,1 

TOTAL 1,00  3,43 
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Tabel Faktor – Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

PELUANG (OPPORTUNITY) Bobot Rating Nilai 
Tertimbang 

1. Konsumen baru yang bisa didapatkan 0,1 2 0,2 
2. Regenerasi peralatan produksi 0,12 3 0,36 
3. Pemilihan supplier yang berkualitas 0,12 3 0,36 

4. Perluasan usaha 0,2 4 0,8 

ANCAMAN (THREATS)    

5. Banyaknya jumlah pesaing 0,16 3 0,45 
6. Loyalitas konsumen terhadap merk 

roti tertentu di pasaran 0,11 2 0,22 

7. Persaingan harga yang ketat antar 
pesaing 0,11 2 0,22 

8. Monopoli tenaga kerja 0,08 1 0,08 

TOTAL 1,00  2,69 

 




